MR Notulen – De Steenen Brug
Datum: Maandag 25 september 2017; 18:45 uur
Aanwezig: Iris Dijcks, Manon Rameckers, Nina Hennissen, Peusie Chao,
Annerieke Ray, Silke Skrotzki, Eefke Naus
Gasten: Dhr Criens

1.

Welkom.
Nina opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Dhr Criens is als gast aanwezig.

2.

Rondvraag en vaststellen agenda.
De agenda wordt vastgesteld en er wordt één agendapunt toegevoegd: verkeerssituatie schoolomgeving.

3.

Ingekomen en uitgegane post.
Er is geen uitgegane of ingekomen post. Er zijn ook geen nieuwe mails.

4.

Notulen van de voorgaande vergadering en goedkeuring voor online publicaties.
Er zijn geen notulen van de laatste vergadering die goedgekeurd dienen te worden.

5.

Notulist kiezen.
Iris notuleert deze vergadering, 11-12 Annerieke, 20-02 Eefke, 9-04 Silke en 20-06 Manon.

6.

Voorzitter kiezen.
Nina geeft aan dat ze dit jaar wel voorzitter wil zijn van de MR.

7.

Vergaderdata 2017-2018.
We hebben de volgende data afgesproken voor dit schooljaar:
- 11-12-2017 19:00 uur
- 20-02-2018 19:00 uur
- 09-04-2018 19:00 uur
- 20-06-2018 17:30 uur

8.

Agendapunten vanuit de directie:
a.

Schoolgids:
We hebben een aantal aanpassingen besproken en Peusie heeft deze direct verwerkt in de
schoolgids. Na akkoord kan de schoolgids online gezet worden. Dit zal Peusie als taak op zich nemen.

b.

Verkeerssituatie:
Peusie heeft een plattegrond bij zich waarop de verkeerssituatie beschreven staat.
Er zal rondom de school een afsluiting van de doorgaande weg plaats vinden t/m Maart 2018.
Wanneer Peusie meer informatie heeft zal zij deze met ons delen.

9.

Staking 05-10-2017
Swalm en Roer heeft ervoor gekozen om deel te nemen aan de staking. De personeelsleden die deze dag
werken worden geacht op school aanwezig te zijn of naar Den Haag te gaan.

10. Actielijst
Actie

Wie

Online zetten schoolgids 2017-2018

Peusie

Deadline
?

Rooster van aftreden:
Leerkrachten

Ouders

Manon Rameckers

Eefke Naus

2017-2018

Nina Hennissen

Silke Skrotzki

2018-2019

Iris Dijcks

Annerieke Ray

2019-2020

11. Sluiting
Nina sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid.

